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Poprawka  1 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt decyzji 1 

Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy absolutorium z wykonania 

budżetu Fundacji za rok budżetowy 2016 / 

odracza decyzję w sprawie udzielenia 

dyrektorowi Europejskiej Fundacji na 

rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

absolutorium z wykonania budżetu 

Fundacji za rok budżetowy 2016; 

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy absolutorium z wykonania 

budżetu Fundacji za rok budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Projekt decyzji 1 

Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela dyrektorowi Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy absolutorium z wykonania 

budżetu Fundacji za rok budżetowy 2016 / 

odracza decyzję w sprawie udzielenia 

dyrektorowi Europejskiej Fundacji na 

rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 

absolutorium z wykonania budżetu 

Fundacji za rok budżetowy 2016; 

1. odracza decyzję w sprawie 

udzielenia dyrektorowi Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy absolutorium z wykonania 

budżetu Fundacji za rok budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Bart Staes 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt decyzji 2 

Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 

dochodów i wydatków Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy za rok budżetowy 2016 / 

odracza zamknięcie ksiąg dochodów i 

wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz 

Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok 

budżetowy 2016; 

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 

dochodów i wydatków Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy za rok budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. zauważa, że w swoim 

sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania 

finansowego za 2014 r. Trybunał 

poinformował o wypłacie zaniżonych kwot 

płac pracowników w latach od 2005 do 

2014 r. w kontekście wejścia w życie 

nowego regulaminu pracowniczego UE w 

2005 r.; zauważa, że przyczyny zaniżenia 

płac były różne (w 2014 r. – 

nieprzestrzeganie minimalnego 

wynagrodzenia gwarantowanego; w 2015 

r. – zastosowanie nieodpowiedniego 

mnożnika do obliczania wysokości płac), 

lecz Trybunał ponownie wykrył przypadki 

zaniżenia (43 350 EUR) i zawyżenia (168 

930 EUR) płac w przypadku 30 

pracowników zatrudnionych obecnie lub 

wcześniej; zauważa, że Fundacja 

skorygowała zaniżone kwoty płac, lecz nie 

odzyska zawyżonych kwot (zgodnie z art. 

1. ubolewa, że Trybunał 

poinformował o wypłacie zaniżonych kwot 

płac pracowników w latach od 2005 do 

2014 r. w kontekście wejścia w życie 

nowego regulaminu pracowniczego UE w 

2005 r., zwłaszcza w świetle faktu, iż jest to 

„Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 

Warunków Życia i Pracy”; zauważa, że 

przyczyny zaniżenia płac były różne (w 

2014 r. – nieprzestrzeganie minimalnego 

wynagrodzenia gwarantowanego; w 2015 

r. – zastosowanie nieodpowiedniego 

mnożnika do obliczania wysokości płac), 

lecz Trybunał ponownie wykrył przypadki 

zaniżenia (43 350 EUR) i zawyżenia (168 

930 EUR) płac w przypadku 30 

pracowników zatrudnionych obecnie lub 

wcześniej; zauważa, że Fundacja 

skorygowała zaniżone kwoty płac, lecz nie 

odzyska zawyżonych kwot (zgodnie 
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85 obowiązującego obecnie regulaminu 

pracowniczego); wzywa Fundację, by 

ponownie przeanalizowała możliwość 

popełnienia wszelkich potencjalnych 

błędów w związku z wejściem w życie 

regulaminu pracowniczego w 2005 r., 

dokonała pełnej oceny wypłacanych 

wynagrodzeń i powiadomiła organ 

udzielający absolutorium o swoich 

ustaleniach; na podstawie informacji 

uzyskanych od Fundacji stwierdza, że w 

kwietniu 2017 r. przeprowadzono 

kompleksową kontrolę wewnętrzną 

wypłacanych wynagrodzeń; zauważa, że 

Fundacja oczekuje ostatecznego 

sprawozdania i że wszelkie zalecenia w 

nim zawarte zostaną należycie 

uwzględnione; wzywa Fundację do 

poinformowania organu udzielającego 

absolutorium o ewentualnym podjęciu 

działań naprawczych; 

z art. 85 obowiązującego obecnie 

regulaminu pracowniczego); wzywa 

Fundację, by ponownie przeanalizowała 

możliwość popełnienia wszelkich 

potencjalnych błędów w związku 

z wejściem w życie regulaminu 

pracowniczego w 2005 r., dokonała pełnej 

oceny wypłacanych wynagrodzeń i 

powiadomiła organ udzielający 

absolutorium o swoich ustaleniach; na 

podstawie informacji uzyskanych od 

Fundacji stwierdza, że w kwietniu 2017 r. 

przeprowadzono kompleksową kontrolę 

wewnętrzną wypłacanych wynagrodzeń; 

zauważa, że Fundacja oczekuje 

ostatecznego sprawozdania i że wszelkie 

zalecenia w nim zawarte zostaną należycie 

uwzględnione; wzywa Fundację do 

poinformowania organu udzielającego 

absolutorium o ewentualnym podjęciu 

działań naprawczych; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. na podstawie sprawozdania 

Trybunału zauważa, że poziom 

przeniesionych na 2017 r. środków, na 

które zaciągnięto zobowiązania, wyniósł 2 

800 000 EUR (43 %) w tytule III (wydatki 

administracyjne), w porównaniu z 2 100 

000 EUR (31 %) w 2015 r., głównie na 

projekty (badania i projekty pilotażowe), 

których czas realizacji wykracza poza 

koniec roku; odnotowuje, że Fundacja 

może rozważyć wprowadzenie 

zróżnicowanych środków budżetowych w 

celu lepszego odzwierciedlenia 

wieloletniego charakteru operacji i 

3. na podstawie sprawozdania 

Trybunału zauważa, że poziom 

przeniesionych na 2017 r. środków, na 

które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki 

i wyniósł 2 800 000 EUR (43 %) w tytule 

III (wydatki administracyjne), w 

porównaniu z 2 100 000 EUR (31 %) w 

2015 r., głównie na projekty (badania i 

projekty pilotażowe), których czas 

realizacji wykracza poza koniec roku; 

odnotowuje, że Fundacja może rozważyć 

wprowadzenie zróżnicowanych środków 

budżetowych w celu lepszego 

odzwierciedlenia wieloletniego charakteru 
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nieuniknionych opóźnień między 

podpisaniem umów, dostawami i 

płatnościami; 

operacji i nieuniknionych opóźnień między 

podpisaniem umów, dostawami i 

płatnościami; 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. wzywa Fundację, by utrzymywała 

środki przenoszone na kolejny rok na jak 

najniższym poziomie; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że równowaga między 

życiem zawodowym a prywatnym powinna 

stanowić element polityki kadrowej 

Fundacji; podkreśla, że budżet 

przeznaczony na działalność związaną z 

dobrostanem wynosi 80,21 EUR na 

pracownika; zauważa, że średnia liczba 

zwolnień chorobowych na jednego 

pracownika wynosi 6,5 dni oraz że żaden 

pracownik przebywał na całorocznym 

zwolnieniu chorobowym; 

9. podkreśla, że równowaga między 

życiem zawodowym a prywatnym powinna 

stanowić element polityki kadrowej 

Fundacji; podkreśla, że budżet 

przeznaczony na działalność związaną z 

dobrostanem wynosi 80,21 EUR na 

pracownika; zauważa, że średnia liczba 

zwolnień chorobowych na jednego 

pracownika wynosi 6,5 dni, czyli jest 

niższa niż w wielu innych agencjach UE, 

jednak wciąż niepokojąca, dlatego należy 

zbadać, czy powodem jest stres w pracy, 
oraz że żaden pracownik nie przebywał na 

całorocznym zwolnieniu chorobowym; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że równowaga między 

życiem zawodowym a prywatnym powinna 

stanowić element polityki kadrowej 

Fundacji; podkreśla, że budżet 

przeznaczony na działalność związaną z 

dobrostanem wynosi 80,21 EUR na 

pracownika; zauważa, że średnia liczba 

zwolnień chorobowych na jednego 

pracownika wynosi 6,5 dni oraz że żaden 

pracownik przebywał na całorocznym 

zwolnieniu chorobowym; 

9. podkreśla, że równowaga między 

życiem zawodowym a prywatnym powinna 

stanowić element polityki kadrowej 

Fundacji; zauważa, że budżet 

przeznaczony na działalność związaną z 

dobrostanem wynosi 80,21 EUR na 

pracownika; zauważa, że średnia liczba 

zwolnień chorobowych na jednego 

pracownika wynosi 6,5 dni oraz że żaden 

pracownik przebywał na całorocznym 

zwolnieniu chorobowym; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. przypomina, że z wielkim trudem 

dokonano cięć kadrowych, i ponownie 

sprzeciwia się dalszym cięciom, które 

zmniejszyłyby zdolność agencji do 

wypełniania ich mandatów; 

13. przypomina, że z wielkim trudem 

dokonano cięć kadrowych, i ponownie 

wyraża zaniepokojenie wszelkimi dalszymi 

cięciami, które zmniejszyłyby zdolność 

agencji do wypełniania ich mandatów; 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. wyraża potrzebę ustanowienia 

niezależnego organu ds. ujawniania, 

doradztwa i zgłaszania, posiadającego 

wystarczające zasoby budżetowe, aby 

pomóc demaskatorom w wykorzystaniu 

odpowiednich kanałów ujawniania 

informacji o możliwych 

nieprawidłowościach naruszających 

interesy finansowe Unii, przy 

jednoczesnym zachowaniu poufności oraz 

oferowaniu koniecznego wsparcia i 

porady; 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Barbara Kappel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa Fundację do przyjęcia 

kodeksu etyki oraz do poinformowania 

organu udzielającego absolutorium o 

rzekomych i potwierdzonych konfliktach 

interesów, a także o tym, jak Fundacja 

zareagowała na te konflikty i jakie 

działania zamierza podjąć, aby uniknąć 

ich w przyszłości; 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 7 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Budżetowanie celowe Główne osiągnięcia 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. na podstawie sprawozdania 

Trybunału zauważa, że w sprawozdaniu z 

audytu z grudnia 2016 r. Służba Audytu 

Wewnętrznego (IAS) podkreśliła potrzebę 

usprawnienia zarządzania projektami 

prowadzonymi przez Fundację, zwłaszcza 

w odniesieniu do mechanizmów 

zarządzania, monitorowania i 

sprawozdawczości; zauważa ponadto, że 

Fundacja i Służba Audytu Wewnętrznego 

uzgodniły plan dotyczący działań 

naprawczych; 

21. na podstawie sprawozdania 

Trybunału zauważa, że w sprawozdaniu 

z audytu z grudnia 2016 r. Służba Audytu 

Wewnętrznego (IAS) podkreśliła potrzebę 

usprawnienia zarządzania projektami 

prowadzonymi przez Fundację, zwłaszcza 

w odniesieniu do mechanizmów 

zarządzania, monitorowania 

i sprawozdawczości; z zadowoleniem 

zauważa jednak, że Fundacja i Służba 

Audytu Wewnętrznego uzgodniły plan 

dotyczący działań naprawczych; 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. wyraża głębokie ubolewanie, że 

rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 nie 

wymaga wyraźnie zewnętrznej oceny 

działalności Fundacji; odnotowuje, że we 

wniosku Komisji dotyczącym nowego 

rozporządzenia ustanawiającego Fundację 

przewidziano obowiązek przeprowadzania 

24. ubolewa, że rozporządzenie (EWG) 

nr 1365/75 nie wymaga wyraźnie 

zewnętrznej oceny działalności Fundacji; 

odnotowuje jednak, że we wniosku 

Komisji dotyczącym nowego 

rozporządzenia ustanawiającego Fundację 

przewidziano obowiązek przeprowadzania 
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oceny co pięć lat; z zadowoleniem 

przyjmuje fakt, że każdy z czteroletnich 

programów prac podlega jednak ocenie 

zewnętrznej; 

oceny co pięć lat; z zadowoleniem 

przyjmuje również fakt, że obecnie każdy z 

czteroletnich programów prac podlega 

ocenie zewnętrznej; 

Or. en 

 


